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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 25/2014 έκτακτης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 152/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια <
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ –
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ –
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  > ΑΜ:
102/2014 -Έγκριση απευθείας ανάθεσης της
εν λόγω προμήθειας για ένα τρίμηνο (
1/10/2014- 31/12/2014) .- Ψήφιση πίστωσης
ποσού 29.096,70 € .- Έγκριση  πρακτικού
επιτροπής αξιολόγησης - Κατακύρωση της
ανωτέρω προμήθειας» .

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 25 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους
2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση η
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Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την
υπ΄αριθ. πρωτ. 16392/21/24-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και
Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε
κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό
Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος,
Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5)
Αντωνόπουλος Δημήτριος 6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 7) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 8) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 9) Αράπογλου
Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, το
οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του
Ν. 3852/10, συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 16390/24-9-2014 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ :Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια < ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
– ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ –ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ –ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
> ΑΜ: 102/2014 -Έγκριση απ΄ευθείας ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας
για ένα τρίμηνο ( 1/10/2014- 31/12/2014) .- Ψήφιση πίστωσης ποσού
29.096,70 € .- Έγκριση  πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης -
Κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δικτύου Δομών Κοινωνικής
Αλληλεγγύης –σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της φτώχειας , ο Δήμος
ανέλαβε τη Δομή παροχής συσσιτίων σε απόρους από το έτος 2013, με βάση
τις 30 αιτήσεις που είχε ως Δομή και ανώτατο όριο τους 50 ωφελούμενους .

Όμως η οικονομική κρίση με όλα τα επακόλουθα της (άνεργοι –
ανασφάλιστοι –άστεγοι )  ανέβασε τον αριθμό των ωφελουμένων σήμερα
στους 100 με καθημερινή αυξητική τάση έχοντας ως αποτέλεσμα τη  μη
δυνατότητα καθημερινής παροχής φαγητού στους ωφελούμενους . Οι
ωφελούμενοι είναι άποροι κάτοικοι του Δήμου μας άστεγοι ,  αλλά και κάτοικοι
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–άστεγοι των Δήμων που συμμετέχουν στο Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Δήμος Μεταμόρφωσης , Δήμος Λυκόβρυσης ,Δήμος Πεύκης,
Δήμος Ηρακλείου Αττικής).

Σύμφωνα με το έγγραφο υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 192924/24-12-2012
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής ΦΕΚ 240/Ά /12-12-2012 η διαδικασία
ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών για προμήθειες:  α ) τροφίμων β)
λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών
υπηρεσιών γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού
υλικού για τις ανάγκες των Δήμων ,των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους  Δήμους .

Κατόπιν των ανωτέρω ο  Δήμος προέβη σε ανοικτό δημόσιο
διαγωνισμό για την προμήθεια « ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ έτους 2014-2015 » στις 28/8/2014

Λόγω του ότι α) ο διαγωνισμός σύμφωνα με το υπ αριθμ. 15597/2014
πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού της επιτροπής κηρύχθηκε άγονος ( μη
σωστή κατάθεση δικαιολογητικών ) .

β) Η σύμβαση της προμήθειας των ειδών ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ –ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ –
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ λήγει στις 25/9/2014 και η ανάγκη για την
συνέχιση της λειτουργίας της Δομής της σίτισης και των παιδικών σταθμών
και του ΚΑΠΗ  του Δήμου και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δ.Φ.Χ. είναι δεδομένη αλλά και πολύ αναγκαία η δε σίτιση των ηλικιωμένων
κλπ θα μείνει ανενεργός κατά την κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε
μέχρις ολοκληρώσεως της διενέργειας νέου τακτικού δημόσιου  διαγωνισμού
και για το λόγο αυτό  η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει με σχετική
αιτιολογημένη απόφαση της να αντιμετωπίσει άμεσα την ως άνω απρόβλεπτη
και κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε από απρόβλεπτα και έκτακτα
περιστατικά που δεν οφείλονται σε ευθύνη ή υπαιτιότητα του Δήμου Φιλ/φειας
–Χαλκηδόνος ούτε ηδύνατο να προβλεφθούν  και λόγω της ανάγκης άμεσης
αντιμετώπισης του καθιστά εν των πραγμάτων αδύνατη την τήρηση των
προθεσμιών ως και της όλης διαδικασίας που απαιτείται για ένα νέο δημόσιο
διαγωνισμό .

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προυπ/σμό του 2014 ( ΚΑΕ 15.6495.001) με
την δέσμευση του ποσού των 17.402,36 € για την δομή παροχής συσσιτίων -
ΚΑΠΗ και (ΚΑΕ 15.7341.004) με την δέσμευση του ποσού των 11.694,34 €
για τους παιδικούς σταθμούς .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου μας αιτείται την <Προμήθεια
Τροφίμων> και την εξασφάλιση των ποσοτήτων που διανέμονται δωρεάν
στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου ώστε να καλυφθούν  οι
αυξημένες ανάγκες σε προϊόντα ,που συνεχώς διαπιστώνονται, άμεσα και για
ένα τρίμηνο μέχρι να ολοκληρωθεί από το Δήμο ο διαγωνισμός για την εν
λόγω προμήθεια η δαπάνη θα βαρύνει τον αναμορφωμένο προυπ/σμό του
2014 ( ΚΑ 6662) με τη δέσμευση του ποσού των 4.235,43 ( ΚΑ 6663) με την
δέσμευση του ποσού των 644,70 € και ΚΑ 6473 με την δέσμευση του ποσού
των 7.738,77€ .

Επειδή οι ζοφερές οικονομικές συνθήκες και στερήσεις που διέρχεται ο
τόπος μας ως και κάθε οικογένειας και νοικοκυριού  , καθιστά αναγκαία την
σίτιση των απόρων , της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και του ΚΑΠΗ
αλλά και την συνέχιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Φ.Χ.,
παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με:

- το άρθρο 72 παρ. 1 δ του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
- Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06
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1) Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια < ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ –

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ –ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ > ΑΜ: 102/2014
2) Την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ –ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ –
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ» για τις ανάγκες του Δήμου Φ.Χ και
των νομικών του προσώπων  για ένα τρίμηνο 2014 με την
διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης ,  λόγω του κατεπείγοντος ως
αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης συνολικού ποσού
41.715,60 € συμπ/νου ΦΠΑ .

3) Την ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 29.096,70 € (συμπ/νου
ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προυπ/σμό του 2014 ( ΚΑΕ 15.6495.001) με
την δέσμευση του ποσού των 17.402,36 € για την δομή παροχής συσσιτίων
και τα ΚΑΠΗ ( ΚΑΕ 15.7341.004) με την δέσμευση του ποσού των 11.694,34
€ για τους παιδικούς σταθμούς.

4) Την έγκριση του πρακτικού υπ αριθμ. Πρωτ. 16386/24-9-2014
αξιολόγησης προσφοράς την οποία και σας διαβιβάζουμε και την απευθείας
ανάθεση και κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας στον   προμηθευτή κ.
Ανδρέα Αλ. Σκουριά,  σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. 16341/23-9-2014
προσφορά του, την οποία και σας διαβιβάζουμε.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 25/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ.
102/2014 σχετική μελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.
3852/10, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11389/93 –ΦΕΚ 185/Β΄/1993), το υπ΄αριθμ. πρωτ/λου
192924/24-12-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 240/Ά /12-12-
2012) και μελέτησε το αριθ. πρωτ. 16386/24-9-2014 πρακτικό αξιολόγησης
προσφοράς καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν
υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Την έγκριση της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών για
την προμήθεια < ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ –ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ > (ΑΜ: 102/2014).

2. Την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
– ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ –ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ –ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ» για τις ανάγκες του Δήμου Φ.Χ και των νομικών του
προσώπων  για ένα τρίμηνο (1/10/2014-31/12/2014) με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης,  λόγω του κατεπείγοντος ως αναφέρεται στο
σκεπτικό της παρούσης, συνολικού ποσού 41.715,60 € (συμπ/νου
ΦΠΑ).

3. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 29.096,70 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προυπ/σμό του οικ. έτους 2014 ( ΚΑΕ
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15.6495.001) με την δέσμευση του ποσού των 17.402,36 € για την
δομή παροχής συσσιτίων και τα ΚΑΠΗ και τον ( ΚΑΕ 15.7341.004) με
την δέσμευση του ποσού των 11.694,34 € για τους Παιδικούς
Σταθμούς.

4. Την έγκριση του υπ αριθμ. Πρωτ. 16386/24-9-2014 πρακτικού
αξιολόγησης προσφοράς της αρμόδιας επιτροπής και την κατακύρωση
και την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας για το δ΄ τρίμηνο
έτους 2014 (Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2014) στον προμηθευτή κ.
Ανδρέα Αλ. Σκουριά (Κονίτσης 28-Βριλήσσια), του οποίου η συνολική
τιμή προσφοράς ανέρχεται στο ποσόν των 37.152,61 € (συμ/νου
Φ.Π.Α. 13%), σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αριθ.
πρωτ. 16341/23-9-2014 σχετική προσφορά του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 152/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
4. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
5. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
6. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
7. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
9. Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
10.Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Συν.: Το αριθ. πρωτ. 16386/24-9-2014 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης
προσφοράς.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΚΑΤ/ΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΤ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Φ.Χ. & ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ

Σήμερα στις 24/9/14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα επί

της οδού Δεκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης

προσφορών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.

10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για

την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου,

ελαιόλαδου, κατ/νων λαχανικών, κατ/νων ψαριών για τις δομές συσσιτίου ΚΑΠΗ,

Παιδικών Σταθμών Δ.Φ.Χ. & της κοινωφελούς επιχείρησης για το 4ο Τρίμηνο 2014»

προϋπολογισμού 41.715,60 € (με Φ.Π.Α.).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1. Παρασκιάδου Θεοδώρα (Πρόεδρος)

2. Βασιλακάκη Ιωάννα (Μέλος)

3. Ντιούδης Σπυρίδων (Μέλος)

Για την συγκεκριμένη προμήθεια υπέβαλλε προσφορά (υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Φ.Χ.

16341/23-9-14) η εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, Δ/νση: Κονίτσης 28 –

Βριλήσσια, Α.Φ.Μ. 031275077, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν:

Α. Την υπ’ αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

Β. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφασης του

ΥΠ.ΕΣ. ΕΚΠΟΤΑ

ΑΔΑ: 70ΔΤΩΗΓ-ΙΑΩ



Γ. Τις τεχνικές προδιαγραφές της 102/14 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που διαβιβάστηκε στο

Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης (υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 16172/19-09-14)

Δ. Την υπ’ αριθμ. 16341/23-9-14 προσφορά της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΚΑΤ/ΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΤ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Φ.Χ. & ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014» στην εταιρεία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των

υπηρεσιών του Δήμου και η οποία υπέβαλλε και τη μοναδική προσφορά . Η

προσφορά της ανωτέρω εταιρείας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της

102/14 τεχνικής μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που διαβιβάστηκε στο Τμήμα Προμηθειών-

Αποθήκης (υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 16172/19-09-14) και ανέρχεται στο συνολικό

ποσό των 37.152,61 € (με Φ.Π.Α. 13%). Αναλυτικά η εταιρεία προσέφερε:

 μηδενικό ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού για τα

κατεψυγμένα λαχανικά (δηλαδή τελική τιμή προσφοράς 1.433,97 €),

 ποσοστό έκπτωσης 3 % επί των τιμών του προϋπολογισμού για

o τα είδη οπωροπωλείου (δηλαδή τελική τιμή προσφοράς 6.650,06 €),

o το ελαιόλαδο (δηλαδή τελική τιμή προσφοράς 5.053,13 €)

o τα κατεψυγμένα ψάρια (δηλαδή τελική τιμή προσφοράς 4.577,39 €)

 το ποσό των 19.438,06 € (με Φ.Π.Α. 13%) για τα είδη παντοπωλείου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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